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  چكيده
نامـه در   كند تا ضـمن شـناخت وضـع موجـود تـدوين پايـان       ميتالش اين تحقيق 

هاي موجود در اين  اسالمي، چالش و بانكداري اقتصاد ةهاي كشور در حوز دانشگاه
به منظور بررسـي  . نمايد هايي ابتدايي نيز ارائه حل زمينه را مورد بررسي قرارداده و راه

هـاي تهـران، شـهيد     شـده در دانشـگاه   هاي دفـاع  نامه اي از پايان وضع موجود، نمونه
علـوم   و) س(  ، تربيت مدرس، مفيد، الزهـرا )ع(  بهشتي، عالمه طباطبايي، امام صادق

كـه بـر اسـاس     تحقيقهاي اين  يافته. دهد اقتصادي را مورد بررسي و تحليل قرارمي
هي توج دهد كه بخش قابل مي نشان ،اند آمده دست هاي و تحليل محتوا ب روش كتابخانه

شده به موضوعات اقتصاد متعارف پرداخته و در بهترين حالـت   هاي دفاع نامه از پايان
مـواردي كـه در    ،از اين رو. اند اقتصاد ايران كاربردي كردههمان موضوعات را براي 

ـ    به حوزه ها مستقيماً آن ه هاي مفهومي و كاربردي اقتصاد و بانكـداري اسـالمي توج
 معينـي ها و علل  رسد چالش نظرمي عالوه بر اين، به. استشده باشد، بسيار محدود 

اند كه  ي فراهم آوردهاقتصاد و بانكداري اسالم ةموجبات ضعف پژوهش را در حوز
هاي مشخّصي به  هاي اين تحقيق داللت يافته. تفاوت بود ها بي توان نسبت به آن نمي

  .دهد مي منظور اصالح نظام پژوهش اقتصاد و بانكداري اسالمي در كشور ارائه

                                                                                                 

) ع( اقتصـاد، دانشـگاه امـام صـادق     ةي رشـت دانشـجوي دكتـر  ارشد پژوهشكدة پولي و بانكي و  كارشناس *
  meisami@isu.ac.ir )مسئول ةنويسند(

  ashksadeq@yahoo.com )ع(  معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق ةدانشكداستاديار  **
  haghighi1985@yahoo.com )ع(  معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق ةارشد رشت  دانشجوي كارشناسي ***
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  .اقتصاد، ايران ةنامه، رشت اقتصاد و بانكداري اسالمي، پژوهش، پايان :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
هاي علوم انسـاني در هـر كشـوري،     نظام آموزش و پژوهش اقتصاد و همچنين ساير حوزه

ها بـه منظـور    عملكرد آن ةپژوهشگران و اقتصاددانان را تربيت كرده و در عين حال از نتيج
پـردازي، بسـط    تر باشد، توليد علـم، نظريـه   برد و هرچه اين نظام قوي تقويت خود بهره مي

هاي  بديهي است كه يكي از راه ،از طرفي. افتد تر اتفاق مي هيم سريعسازي مفا نظري و بومي
هايي است كـه در آن حـوزه انجـام     اي از دانش، ميزان تحقيقات و پژوهش هر رشته ةتوسع
اين رشته اميد  ةتوان به توسع نبوده و لذا نمي ااقتصاد اسالمي نيز از اين قاعده مستثن. شود مي

 ،شـود  هايي كه در اين حوزه تدوين مي نامه ه طور خاص پايانها و ب داشت، ولي به پژوهش
  ).3: 1381درخشان، (توجه بود  بي

وضـوح   هـاي اقتصـاد در كشـور، بـه     شـده در دانشـكده   هـاي دفـاع   نامه بررسي پايان
اقتصاد اسالمي  ةتحقيق در حوز ةدهد كه در اين ساختار كمبود شديدي در زمين مي نشان

هاي نظري و كـاربردي در ايـن    انجام پژوهش  توجه به دشواريبا  ،در واقع. وجود دارد
 ،دانشـجويان   در ديدگاه. كنند از واردشدن به آن خودداري مي حوزه، دانشجويان معموالً

هـاي   انـد كـه از روش   يدهـا، مـوار   نامـه  پايـان » دردسرترين كم«و » ترين علمي«، »اولين«
هايي از  بل، ورود دانشجو به عرصهسنجي، آماري و رياضي مشخّص بهره برده و در مقا

ا ي برخـوردار اسـت،   بسـيار مسائل مفهومي و كاربردي اقتصاد اسالمي كه از اهميت  امـ 
كـاربرد، بسـيار پرهزينـه و     هـا بـه   توان الگوهاي آماري و سنجي مشخصي را در آن نمي
  ).6: 1383كريمي، (بازده است  كم

ه بيش از حـد بـه مباحـث    متعارف نيز توجاين در حالي است كه حتي در نظام اقتصاد 
شود كـه طـي    مشاهده مي ،در واقع. است هرياضي و سنجي مورد انتقاد اقتصاددانان قرارگرفت

توجه به مباحث مفهومي، بررسي ارتباط ميان عوامل اقتصادي و غيراقتصادي  ،هاي اخير دهه
حقوق، تاريخ، سياسـت و   و تمركز بر روي پيوند علم اقتصاد با ديگر علوم انساني همچون

تحليل (نوبل اقتصاد به بوكانان  ةاعطاي جايز. شناسي، افزايش چشمگيري داشته است جامعه
، استيگليتز )نقش نهادها(، داگالس نورث )هاي مبادله هزينه(، رونالد كوز )اقتصادي سياست

ييدي بر اين أخود ت ،و غيره) دموكراسي و قحطي(سن  ، آمارتيا)اطالعات نامتقارن(و آكرلف 
  ).5: همان(ادعاست 



 137   و ديگران حسين ميسمي

 

رسد بررسي وضع موجود پژوهش اقتصاد اسالمي  نظرمي به ،با توجه به آنچه مطرح شد
شناسي اين وضعيت  سسات آموزشي و پژوهشي كشور و همچنين آسيبؤها و م در دانشگاه

نفعان  ذيريزان و ساير  تا زماني كه برنامه ،به عبارت ديگر. است ناپذير يك ضرورت اجتناب
انـداز مناسـبي از وضـع موجـود      نظام آموزش و پژوهش اقتصاد و اقتصاد اسـالمي، چشـم  

اي مناسب بـه منظـور ايجـاد تحـول در راسـتاي       برنامه ةتوانند به فكر ارائ باشند، نمي نداشته
  .دستيابي به اهداف مورد نظر باشند

موجـود تـدوين   كند تا ضمن بررسـي، ارزيـابي و تحليـل وضـع      اين تحقيق تالش مي
هـاي اصـلي نظـام     به عنوان يكـي از حـوزه  (اقتصاد و بانكداري اسالمي  ةنامه در حوز پايان

ـ  ،وجود دارد باره هايي را كه در اين ، چالش)پژوهش هـايي   حـل  راه ةشناسايي كرده و با ارائ
  .نمايد تر را در اين حوزه فراهم تحقيقات بيشتر و جامع ةابتدايي، زمين

اي  له بدين صورت است كه پس از اين مقدمه، روش تحقيق و تاريخچهساختار اين مقا
شده در  هاي تدوين نامه وضع موجود پايان آن، از پس و شده از آموزش اقتصاد در ايران ارائه

شـده در   هـاي دفـاع   نامـه  پايـان  ايِ اقتصاد و بانكداري اسالمي از طريق بررسي نمونـه  ةحوز
مطرح در ايـن قسـمت آن اسـت كـه      ةفرضي. گيرد قرارميهاي كشور مورد ارزيابي  دانشگاه

شده به موضوعات اقتصـاد متعـارف پرداختـه و در     هاي دفاع نامه توجهي از پايان بخش قابل
مـواردي   ،از اين رو. اند بهترين حالت همان موضوعات را براي اقتصاد ايران كاربردي كرده

ه شده اقتصاد و بانكداري اسالمي توج هاي مفهومي و كاربردي به حوزه كه در آنها مستقيماً
پژوهشي اقتصاد و بانكداري  ةپس از آنكه وجود ضعف در حوز. استباشد، بسيار محدود 

مـورد بررسـي   ) نامـه  موانـع تـدوين پايـان   (ص گرديد، علل احتمالي اين امر اسالمي مشخّ
است توجه  زمال. شود مي نهايت راهكارهايي براي اصالح وضع موجود ارائه درقرارگرفته و 

شود كه بحث بررسي و تحليل آموزش و پژوهش اقتصاد و بانكداري اسالمي خيلي مـورد  
ن و اقتصاددانان نبوده است و لذا تحقيقات محدودي در اين زمينه وجـود دارد  اتوجه محقّق

 1.شود ها اشاره مي هاي بعد و به مناسبت به آن كه در قسمت
  

 تحقيق روش. 2

 مـرور  آن، در اسـتفاده  مورد تحقيق روش و بوده تحليلي ـ توصيفي نوع از پژوهش اين
 تا شود يم تالش ن،يا بر عالوه. است اي كتابخانه  روش و محتوا تحليل ادبيات، ةگسترد

  .گردد استفاده زين ها دگاهيد ةسيمقا و يقيتطب يبررس روش از
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و مروري تاريخي بر آمـوزش علـم اقتصـاد در ايـران و جايگـاه اقتصـاد       . 3
  بانكداري اسالمي

 گرديد، تأسيس 1313 سال در ،)معاصر ةدور در ايران دانشگاه ترين قديمي( تهران دانشگاه
 صورت به حقوق، ةدانشكد از زيرگروهي عنوان بـه دانـشگاه، آن اقـتصاد ةرشـت ولي

 گروه نخستين گيري شكل ةزمـين حال، عين در. شد نـهاده بنيان 1342 سال در رسمي
 دانشگاه در 1339 سال در آن دومين و شيراز دانشگاه در 1334 سال در كشور، در اقتصاد
 مؤسسات ديگر در اقتصاد ةرشت رفته رفته تاريخ، اين از پس. گرديد فراهم بهشتي شهيد

 مؤسسات از برخي در واحدي آموزش نظام ،1342 سال در. شد اندازي راه نيز عالي آموزش
 تمامي در) امريكايي آموزش ةشيو با( واحدي آموزش رسمي ةبرنام تقريباً 1345 سال در و

  ).8: 1384 دادگر،( شد اندازي راه مؤسسات
 با فرهنگي انقالب ستاد محترم مسئوالن شصت، ةده اوايل در فرهنگي انقالب دنبال به
 دروس هـاي  سرفصـل  تـدوين  بـه  علميـه،  هـاي  حـوزه  مدرسان و ها دانشگاه اساتيد كمك

 همـت ) انسـاني  علوم هاي رشته در خصوص به( اسالمي انقالب اهداف با منطبق دانشگاهي
 و اعتقـادات  از برخاسـته  مطـالبي  كردن اضافه اقتصاد، رشتة در ها تالش اين هدف. گماردند

 بـا  اقتصـاد،  ةرشـت  متعـارف  مباحث كنار در دانشجو تا بود رشته اين دروس به اسالمي فقه
 صـدر، ( شـود  آشـنا  نيـز  اقتصادي مختلف موضوعات با رابطه در اسالمي و فقهي ينظرها
 بـه  جديـد  درس چند شدن اضافه تنها افتاد، اتفاق عمل در آنچه امر، واقع در اما). 5: 1382
 هـا  دانشـگاه  بعضي در گوناگون هاي روش به نيز آنها از بعضي كه بود اقتصاد ةرشت دروس
 صدر اقتصادي هاي نظام اسالمي، اقتصاد فقهي مباني: از اند عبارت دروس اين. گرديد حذف
  .است اختياري درسي كه اسالمي بانكداري و اسالم

 نســبي اقــدامات ياســالم كشــورهاي از ديگــر گروهــي كــه اســت حــالي در ايــن
 سـعودي،  عربسـتان  كشورهاي نمونه، عنوان به اند؛ داده انجام عرصه اين در توجهي قابل

. انـد  كـرده  اقـدام  دكتري مقاطع در اسالمي اقتصاد اندازي راه به مصر و اندونزي پاكستان،
 را اسـالمي  اقتصـاد  گرايش يا رشته مالزي، و پاكستان سودان، بحرين، عراق، كشورهاي

 در را يادشده ةرشت سوريه، و كويت مصر، اندونزي، كشورهاي و ليسانس فوق مقطع در
 ).12: 1384 دادگر، ؛76: 1389 ميسمي،( اند  كرده تأسيس ليسانس سطح

 كشـور  در اقتصـاد  علـم  آمـوزش  تـاريخ  در عمل در آنچه بود مدعي توان مي بنابراين،
 ةبرنامـ  از كوچكي بسيار بخش تنها اسالمي اقتصاد با مرتبط دروس كه بود آن افتاد، اتفاق
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 هـاي  كاسـتي  سـاير  كنـار  در عامـل  ايـن  و داد اختصـاص  خـود  به را اقتصاد ةرشت درسي
 هماننـد ( اقتصـاد  ةرشـت  در گرايي ترجمه نهضت كه منجرشد آنجا به پژوهشي، و آموزشي

 از پـس  ةدور طول در كه نحوي به يافت، توجهي قابل قوت) انساني علوم هاي رشته ساير
 ترجمـه  فارسـي  كتـب  اساس بر اقتصاد ةرشت دروس اكثر حاضر، حال در حتي و انقالب
 مباحـث  بـا  رابطه در بحثي هيچ تنها نه ها آن در كه هايي كتاب شوند؛ مي داده آموزش شده،
 كتبـي  و نداشـته  وجود نيز ايران اقتصاد از مثال يك حتي بلكه وجودندارد، اسالمي اقتصاد
 دانشـجو  اختيـار  در دارد، مشـابهي  كمتـر  نيـز  غربـي  هـاي  دانشـگاه  در كـه  نظـري  صرفاً

  ).7: 1383 پرست، پوريزدان( گيرد قرارمي
. برد سرمي به نامناسبي وضع در ايران در اقتصاد علم آموزش نيز، اصالحات لحاظ به
 سال 40 به ايران، در اقتصاد آموزشي ةبرنام مورد در گرفته صورت اساسي اصالحات آخرين
 تطابق براي جزئي اصالحاتي 1362 سال در البته،. است مربوط 1346 سال يعني پيش
 يتغيير نتوانست آمد، كه طور همان كه آمد عمل به اسالمي تعاليم با دروس برخي يمحتوا
 نوع هيچ ساله، 40 تقريباً ةدور يك در بنابراين،. كند ايجاد اقتصاد درسي ةبرنام در اساسي

 در كه است حالي در اين. است نگرفته صورت اقتصاد آموزشي نظام در اساسي بازنگري
 بازنگري مورد بار پنج حداقل پيشرفته كشورهاي دانشگاهي آموزشي نظام مشابه، مدت

 است الزم. )Fulton, 2002: 12( است پذيرفته صورت آن در الزم اصالحات و قرارگرفته
 لويد، فسوروپر قول به و بوده مهم بسيار يامر آموزشي نظام در اصالحات كه شود توجه

 مقطع هر در آموزش اهداف ش،رپرو و آموزش هاي سياست و ها روش مشهور نظر صاحب
 جامعه شرايط به توجه با است الزم و است متفاوت ديگر جوامع و مقطع با اي  جامعه و

 به بايد آموزشي نظام در گذاري هدف اصالح. باشد تجديدنظر و اصالح معرض در همواره
 و گرديده جامعه هنجارهاي با سازگار ها، نگرش و ذهني هاي كيفيت كه باشد اي گونه
 آن براي و بوده برخوردار پويايي نوعي از كه گردد تدوين نحوي به نيز درسي هاي برنامه
  .(Lloyd, 1967: 13) باشد سودمند عمل در نيز جامعه

 همـواره  كـه  است آن ةدهند نشان خوبي به زمينه اين در پيشرفته كشورهاي ةتجرب بررسي
 آن بـا  مرتبط هاي رشته و آموزشي ريزي برنامه هاي رشته متخصصان ترين برجسته از اي كميته

 آموزشـي  نظـام  فرودهـاي  و فرازهـا  ةمطالع به منظم و پيوسته شكلي به كه كنند مي مأمور را
 و كننـد  تـالش  آمـوزش  نظام در جديد تحقيقات و ها پژوهش واردكردن جهت در پرداخته،

 زيـرا  دارنـد،  ارسـال  آموزشي گذاري سياست عالي شوراي براي را خود اصالحي هاي طرح
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 مشكالت حل و علمي شكوفايي ةپشتوان آموزشي نظام اصالح كه اند رسيده باور اين به ها آن
 ثروت به مربوط مسائل باشد، داشته مناسب آموزش نظام كه اي جامعه واقع، در. است عملي

 فقـر  و انسـاني  علـوم  در ويـژه  بـه  آموزش نظام ضعف زيرا شد، خواهد حل نيز اقتصادش و
  ). (Pulliam, 2002: 14 هستند دارا را معلولي و علّي پيوند باالترين اقتصادي،

 در اسالمي اقتصاد تعاليم ضعيف جايگاه و اقتصاد ةرشت در تاريخي سير اين به توجه با
 و كشور واقعيات با معموالً اقتصاد ةرشت التحصيالن فارغ بهترين كه است طبيعي كامالً آن،

 بيگانه ،)بهره و ربا حرمت ةمسئل نمونه عنوان به( كشور مردم بر حاكم اسالمي اعتقادات
 فعلي آموزش نظام كه شود عنوان اگر بود نخواهد ذهن از دور خيلي لذا،. شوند  تربيت
 و ها مدل بتوانند كه دارد را كارشناساني تربيت توانايي فقط حالت، بهترين در اقتصاد ةرشت

 درنظرگرفتن با( شود مي مطرح متعارف اقتصاد در كه را معلولي ـ علّي اقتصادي روابط
 چنين از توان نمي رو، اين از. نمايند آزمون مجدداً ايران آمار با) متعدد ةكنند ساده فروض
 به را ايران اقتصاد مسائل بتوانند كه كند تربيت منتقد متفكّراني داشت انتظار آموزشي نظام
 ضعف دوره، يك دانشجويان در ضعف اين. كنند تحليل و تجزيه اسالمي كشور يك عنوان
 يافت خواهد ادامه كه آورد وجودمي به را باطلي دور خود اين و بود خواهد بعد ةدور اساتيد

  ).5: 1381 درخشان،( دارد همراه به كشور براي ارييبس هاي هزينه و
 در اسـالمي  اقتصاد جايگاه و كشور در اقتصاد علم آموزش تاريخي سير بررسي از پس

 اسـالمي  اقتصاد پژوهش موجود وضع شناخت بحث در ورود منظور به الزم هاي زمينه آن،
 شناسي آسيب انجام سپس و) اسالمي اقتصاد ةحوز در شده تدوين هاي نامه پايان بر تأكيد با(

 . ميپرداز يم موضوعات اين به ذيل در. است گرديده فراهم
  

  اقتصاد و بانكداري اسالمي ةدر حوز نامه پايانوضع موجود تدوين . 4
الزم اسـت   ،اقتصاد اسـالمي  ةنامه در حوز از ورود در بحث موانع تدوين پايان پيش ،طبيعتاً

چراكه اگر شـناخت درسـتي از وضـع موجـود      گردد، شناخت مناسبي از وضع موجود ارائه
هاي كاربردي به منظـور حركـت بـه سـمت وضـع مطلـوب        توصيه ة، امكان ارائنشود ارائه

شـده   هاي دفـاع  نامه اين قسمت به بررسي پايانبراي انجام اين كار، در . وجودنخواهدداشت
هـاي   نامـه  بدين منظور و به دليل آنكه دسترسي به پايان. زيمدارپ ميهاي اقتصاد  در دانشكده

شـده در دانشـگاه تهـران،     هاي دفاع نامه ، به عنوان نمونه، پايانيستر نميس مؤسساتتمامي 
و علـوم  ) س(  تربيت مدرس، مفيـد، الزهـرا  ، )ع(  شهيد بهشتي، عالمه طباطبايي، امام صادق
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نامـه بـه عنـوان     پايـان  300از هر دانشگاه  ،در ضمن دهيم؛ ياقتصادي را مورد مطالعه قرارم
  ٢.بيان شده است 1نتايج اين بررسي در جدول . شود مينمونه بررسي 

 ٣اقتصاد و بانكداري اسالمي ةشده در حوز هاي تدوين نامه پايان. 1جدول 

  دانشگاه
 تعداد

 هاي نامه پايان
  شده بررسي

 هايي نامه پايانتعداد
 ةحوز در مستقيماً كه

 اسالمي اقتصاد
  اند گرديده تدوين

 هايي نامه پايانتعداد
 ةحوز در مستقيماً كه

 تدوين اسالمي اقتصاد
  اند نگرديده

  )94( 282  )6( 18  300  تهران دانشگاه
  )95( 285  )5( 15  300  بهشتي شهيد دانشگاه
  )7/93( 281  )3/6( 19  300  طباطبايي عالمه دانشگاه
  )68( 204  )32( 96  300  )ع( صادق امام دانشگاه
  )4/95( 286  )6/4( 14  300  مدرس تربيت دانشگاه

  )94( 282  )6( 18  300  الزهرا دانشگاه
  )1/89( 98  )9/10( 12  110  مفيد دانشگاه

  )99/97( 96  )1/2( 2  98  اقتصادي علوم دانشگاه
  )4/90( 226,75  )6/9( 24,2  251  ها دانشگاه ميانگين
  )4/90( 1814  )6/9( 194  2008  ها دانشگاه كل

   اقتصاد هايدانشكدههايكتابخانهتارنماي:منبع*
  . هستند درصد ةكنند بيان پرانتز داخل اعداد: توجه **

، حـاكي از  )1383؛ كريمي، 1381مالجو، (ييد ديگر مطالعات أنتايج اين بررسي، ضمن ت
هـاي اقتصـاد    شـده در دانشـكده   تـدوين  ةنامـ  پايـان  2000آن است كه از مجموع بـيش از  

به موضـوعات اقتصـاد   ) درصد 4/90(ها  نامه توجهي از پايان هاي كشور، بخش قابل دانشگاه
متعارف پرداخته و در بهترين حالـت همـان موضـوعات را بـراي اقتصـاد ايـران كـاربردي        

هاي مفهومي و كاربردي اقتصاد و  به حوزه ها مستقيماً مواردي كه در آن ،اين رواز . اند كرده
بـا توجـه بـه ارقـام     ). درصـد  6/9(بانكداري اسالمي توجه شده باشد، بسيار محدود است 

بودن  رغم اهميت مباحث مرتبط با اقتصاد اسالمي و واضح بهتوان بيان داشت كه  مي ،جدول
هـاي نظـري و كـابردي     مانند ايران نياز مبرمي بـه پـژوهش  اين مطلب كه كشوري اسالمي 

ي در بسـيار هـاي   نامـه  سفانه پايانأدارد، مت) اسالمي يشامل بانكداري و مال(اقتصاد اسالمي 
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رسد كه اگر وضعيت  نظرمي با توجه به اين شرايط، به. شود اقتصاد اسالمي تدوين نمي ةحوز
هـا و   اقتصاد اسالمي در دانشگاه ةيد علم و توسعتوان به تول يابد، نمي به همين صورت ادامه

 .اي نزديك اميدوار بود مراكز آموزشي كشور در آينده
  

  اقتصاد اسالمي ةنامه در حوز موانع تدوين پايان. 5
 شود، طبيعتاً اقتصاد اسالمي تدوين نمي ةي در حوزبسيارهاي  نامه حال كه اثبات گرديد پايان

است كه علت اين امر چيست و چرا دانشـجويان مايـل بـه     پرسشپاسخ به اين  يقدم بعد
بـا اسـتفاده از    ذيـل، در . نديسـت هاي مفهومي و كاربردي اقتصـاد اسـالمي ن   تحقيق در حوزه
 .شود ترين اين عوامل اشاره مي شده، به برخي از مهم تحقيقات انجام

  
  اقتصاد اسالمي ةنامه در حوز عدم درك اهميت و ضرورت تدوين پايان 1,5

اقتصـاد   ةاسـت، حـوز   دهكر ي را مطرحاريبسآن مباحث  ةركه اسالم دربا يهاي يكي از حوزه
بـه عبـادات محـدود     فقطاسالمي  يهاپيروي از دستور ،در ديدگاه اسالمي ،در واقع. است
آل و مـورد نظـر شـارع     اسالمي نيز در سـطح ايـده   ةشود، بلكه الزم است اقتصاد جامع نمي

از اين رو است كه قرآن كريم در آيات متعـدد نمـاز و عبـادات را در     ،شايد. باشد قرارداشته
: 1372؛ مكـارم،  482: 1370طباطبـايي،  (دهد  كنار مباحث مادي و مالي مانند زكات قرارمي

اش بـر مبنـاي    كشور ايران نيز كشوري اسالمي است و قانون اساسي ،از طرف ديگر). 536
راسـخ بـه    يسـفانه هنـوز اعتقـاد   أاين موارد، مت رغم تمامي به. است شده فقه جعفري نوشته

حـداقل در كنـار مباحـث اقتصـاد     (توانمندي و ضرورت توجه به تعاليم اقتصـادي اسـالم   
  . شود اقتصاد در كشور ديده نمي ة، در بين بسياري از اساتيد و دانشجويان رشت)متعارف

مشـكالت   ةمشـاهد اين در حالي است كه خود اقتصـاددانان نظـام متعـارف نيـز پـس از      
كه بحران مـالي  (هاي متعدد  ويژه پس از بروز بحران وجودآمد و به اقتصادي كه در اين نظام به

، قوت نظريـات علمـي اقتصـاد را مـورد ترديـد و      )اي از آن است در جهان نمونه 2008سال 
بيشتر بـه   توجه ةداري، خود زمين وجود اين مشكالت در اقتصاد سرمايه.  اند بازخواني قرارداده

به عنوان نمونه، در رابطه با بحـران مـالي اخيـر،     ؛است  هساختاقتصاد و ماليه اسالمي را فراهم 
بانكداري  ةاند كه چگونه متابعت از تعاليم اسالمي در حوز داده درستي نشان ن بهابرخي از محققّ

از رشـد نامتناسـب   توانست بـا جلـوگيري    مي) به عنوان نمونه نفي غرر و ربا(و ماليه اسالمي 
  ).23: 1389صديقي، (هايي جلوگيري كند  آمدن چنين بحران وجود بخش پولي، از به
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خواهدشد كه به اين نكته توجـه   تر مطرح زماني واضح ،»درك ضرورت« ةاهميت مسئل
اي مستلزم آن است كه محقّـق احسـاس كنـد كـه در ايـن       گردد كه پژوهش در هر حوزه

اگـر چنـين   . وجوددارد و انجـام چنـين تحقيقـي مفيـد خواهـد بـود      حوزه نياز به تحقيق 
 ،در حـال حاضـر  . توان شاهد توليد علم در اين حوزه بود باشد، نمي احساسي وجودنداشته

اقتصـاد   ةرسد بسياري از دانشجويان و حتي اساتيد ضـرورت پـژوهش در حـوز    نظرمي به
مطـرح اسـت كـه چـه      پرسـش  هنـوز ايـن   ،در واقع. اند درستي درك نكرده اسالمي را به

 جريـان  اشـكال  ديگر، عبارت به. نامه در اين حوزه وجود دارد ضرورتي براي تدوين پايان
 منظـور  بـه  اسـالمي  اقتصـاد  علمي گفتمان است الزم كه است كدام متعارف اقتصاد غالب
  گردد؟ مطرح مشكل اين حل

 
ـ   دروس ضعيفجايگاه  2,5 ب وزارت مصـو  ةاقتصاد و بانكداري اسـالمي در برنام
 علوم
 ةاقتصاد اسالمي، مسئل ةنامه در حوز هاي تدوين پايان توان گفت يكي از چالش ت ميئبه جر

با توجه به جايگاه ضعيفي كه تعـاليم   ،در واقع. اقتصاد است ةدرسي رشت ةعدم تناسب برنام
ايجـاد   اقتصاد دارد، امكان ةب وزارت علوم براي رشتدرسي مصو ةاقتصاد اسالمي در برنام

نامه را در  شود و اين خود تدوين پايان نمي تعاليم اسالمي براي دانشجو فراهم ةباردر پرسش
 ةبه منظور درك بهتر اين مشكل، مناسب است كه برنام. سازد اين حوزه با مشكل مواجه مي
اقتصاد مورد بررسي قرارگرفته و جايگاه دروسي كه مستقيم  ةدرسي وزارت علوم براي رشت

  .شوند، معين گردد غيرمستقيم به اقتصاد اسالمي مرتبط ميو يا 
اجرايي گرديد، نشان  1366درسي مصوب وزارت علوم، كه از سال  ةبررسي دقيق برنام

 135بايست  هاي كشور، مي اقتصاد در دانشگاه ةكارشناسي رشت ةدهد كه دانشجويان دور مي
صـاد نظـري، اقتصـاد بازرگـاني،     شش گرايش شامل اقت ،همچنين. واحد درسي را بگذرانند

 ةاقتصاد صنعتي، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد پول و بانكداري و اقتصاد كشاورزي براي رشت
گـرايش اقتصـاد نظـري بـه عنـوان       ةبررسـي برنامـ  . اسـت  شـده  علوم اقتصادي درنظرگرفته

 يگونـاگون هـاي   دهـد كـه ايـن برنامـه از بخـش      مـي  اقتصاد نشان ةترين گرايش رشت اصلي
كارشناسي اقتصـاد، تعلـيم و    ة، اهداف كلّي آموزش دورنخستدر بخش : است شده شكيلت

  :تربيت كارشناساني عنوان شده است كه بتوانند
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بيني اسـالمي و منطبـق بـا اصـول و ضـوابط       ديدگاه و تفكّري كه منبعث از جهان )الف
   ؛دريافت كنند ،مكتب اقتصادي اسالم باشد

مسائل و مشكالت اقتصادي واحدهاي بخش عمومي و خصوصي را مورد بررسي  )ب
  ؛راهكار با كارشناسان ارشد همكاري كنند ةو تجزيه و تحليل عملي قرارداده، در ارائ

بـا اسـتفاده از    ،در سطوح مختلف مديريت اقتصادي واحدهاي دولتي و غيردولتـي  )ج
  ؛رب علمي انجام وظيفه كننداتج

ــ )د ــعلمــي  ةبني ــراي ادام ــاالتر را   ةالزم ب تحصــيل و كســب تخصــص در ســطوح ب
  .آورند دست به

براي هر گـرايش   ادشدهيدهد كه كل واحدهاي  مي هاي درسي نشان بررسي تعداد واحد
 20دروس عمـومي،  : اسـت واحـد بـدين شـرح     135كارشناسي علوم اقتصادي،  ةدر برنام

واحد؛ دروس اختصاصي  28، )اجباري(واحد؛ دروس اختصاصي  78واحد؛ دروس اصلي، 
  .واحد 9، )اختياري(

ب رشت ةاسالمي در برنام ةبه منظور دريافت درك صحيح از جايگاه اقتصاد و ماليةمصو 
تر دروس  ارزيابي دقيق. شود تر دروس پرداخته اقتصاد در كشور، الزم است به بررسي جزئي

تعـاليم اقتصـادي اسـالمي    دهد كه گرچـه آشـنايي بـا     مي عمومي، اصلي و اختصاصي نشان
هـايي كـه مسـتقيم و يـا      اسـت، درس  شـده  اقتصاد عنوان ةدرسي رشت ةين هدف برنامنخست

ـ  و بـوده شـوند، بسـيار محـدود     اسـالمي مـرتبط مـي    ةغيرمستقيم به آموزش اقتصاد و مالي 
بـه عنـوان نمونـه، در دروس     كننـد؛  تأمين را هدف اين توانند نمي وجه هيچ به رسد نظرمي به

دروسـي   ،واحد بوده و بر اساس تعريـف  20درس و  10فعلي شامل  ةعمومي، كه در برنام
 4هـاي عمـومي اختصـاص دارد،     هستند كه به فرهنگ، معارف و عقايد اسـالمي و آگـاهي  

چهـار  ( 2و  1معارف اسـالمي  : ند ازا شوند كه عبارت مي علوم اسالمي ارائه ةدرس در حوز
دو (و متـون اسـالمي   ) دو واحد(، تاريخ اسالم )دو واحد(، اخالق و تربيت اسالمي )واحد
است كه درس متون اسالمي بيشتر با هدف يادگيري و تقويت زبان عربي در  يگفتن). واحد

  .است شده اين برنامه گنجانده
ـ   شـود، هـيچ   مـي ) واحد 10(دانشگاهي كه شامل سه درس  دروس پيش در ،اما  اكـدام ب

درس و  24دروس اصلي نيـز كـه      در ميان. مرتبط نيستند دروس اسالمي يا اقتصاد اسالمي
مباني فقهي اقتصاد اسالمي به ارزش سه واحد و (دو درس  گيرد، صرفاً واحد را دربرمي 78

به عبارت . شود يم مربوطبه اقتصاد اسالمي ) نظام اقتصادي صدر اسالم به ارزش دو واحد
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شناسي اقتصاد نظـري، بـه دروس   كار ةحدود شش درصد از دروس اصلي دور فقطديگر، 
اسالمي اختصاص دارد ةاقتصاد و مالي.  

 9دهد كه ايـن دروس كـه خـود شـامل      مي بررسي دروس اختصاصي اجباري نيز نشان
اسـالمي   ةاقتصاد و مالي ةهيچ درسي در حوز ةگردد، دربرگيرند واحد درسي مي 28درس و 

، تنهـا يـك درس   اسـت درس  27در بين دروس اختصاصي اختياري، كه شامل  ،اما. ستين
ذكر  انيشا. خورد مي چشم به ارزش دو واحد درسي به» بانكداري اسالمي«اختياري با عنوان 

غير  هاي اقتصاد نيز به است كه در بين دروس اختصاصي اجباري و اختياري در ساير گرايش
  .اسالمي وجودندارد ةاقتصاد و مالي ةدر حوز از درس بانكداري اسالمي، هيچ درسي

د كـه بـا   كـر تـوان عنـوان    ي، مـي يبندي ابتـدا  با توجه به آنچه مطرح شد و در يك جمع
 10 درنظرگرفتن درس متون اسالمي به عنوان درسي كه با علوم اسالمي مرتبط است، جمعـاً 

هـاي   نـا و آمـوزه  به دروسـي بـا زيرب  ) درصد 50(واحد دروس عمومي  20واحد از مجموع 
پنج واحد درسي  واحد دروس اصلي، صرفاً 78از مجموع  ،اسالمي اختصاص دارد؛ همچنين

در بين دروس اختصاصي اختياري نيـز  . شود به دروس اقتصاد اسالمي مربوط مي) درصد 6(
سـفانه در  أبه بانكداري اسالمي اختصاص دارد كه مت) درصد 3(يك درس دو واحدي  صرفاً

  ).13: 1389غفاري و ديگران، (شود  ها اين درس اختياري ارائه نمي انشگاهبسياري از د
 ةد كه به هر دليل، دروس مرتبط بـا اقتصـاد اسـالمي در برنامـ    كرتوان ادعا  مي ،بنابراين

ال ؤطرح س ةنداشته و اين خود زمين مناسبياقتصاد جايگاه  ةمصوب وزارت علوم براي رشت
  .كند نمي اقتصاد اسالمي را براي دانشجويان فراهم ةدر حوز نامه و پس از آن تدوين پايان

عدم ارتباط مناسب بين دروس اقتصـاد اسـالمي و    ةذكر است كه مسئل انيشا همچنين،
دليل اين امر آن اسـت كـه   . هاي وضع موجود است ساير دروس، خود يكي ديگر از چالش

تعامل دروس اقتصاد اسـالمي بـا سـاير     ةاي در رابطه با نحو گونه برنامه در حال حاضر هيچ
اقتصاد وجـود نـدارد و در نتيجـه دروس اقتصـاد اسـالمي همچـون        ةدروس متعارف رشت

طبيعي اين امر در  ةنتيج. شود مي جزايري جداافتاده نسبت به ساير دروس رشته اقتصاد ارائه
مناسـب خـود   عمل آن بوده است كه دروس مرتبط با اقتصاد اسالمي نتوانستند به جايگـاه  

چنـين ارتبـاطي، توانـايي     فقـدان  مسـلماً، ). 10: 1383پرسـت،   پـوريزدان (دست پيدا كننـد  
االت پژوهشي مناسب به منظور انجام تحقيقي جامع بـه عنـوان   ؤدانشجويان را در كشف س

 .سازد نامه با مشكل مواجه مي پايان
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  زدگي سنجي و رياضي 3,5
 يمطرح است كه دانشـگاه و اعضـا   پرسشبراي دانشجو اين  ،نامه در انتخاب موضوع پايان

رسـد   نظرمـي  به. هستند ليهايي اهميت بيشتري قا هيئت علمي براي چه موضوعات و روش
انـد، الگـوي مطمئنـي بـراي انتخـاب موضـوع        هايي كه در گذشـته تـدوين شـده    نامه پايان
هاي  و روش» غيرمتعارف« زيرا خطر گرفتارشدن در موضوعات ،هاي جديد هستند نامه پايان

عنـاوين و   ةكه در بخش قبل نيز مطـرح شـد، مطالعـ    طور همان. برند مي ميان را از» نامقبول«
دهد كـه   مي وضوح نشان هاي مختلف، به هاي اقتصادي در دانشگاه نامه برخي از پايان ةچكيد
اسـت،   شـده  هـا از الگوهـاي رياضـي و سـنجي مشـخّص اسـتفاده       هايي كه در آن نامه پايان

كارگيري الگوهاي رياضي  به همين جهت، به. ندهستموضوعات پژوهشي » دردسرترين كم«
ها و حتّي در تحقيقات، در طول زمان از وزن و اهميـت بسـيار    نامه و اقتصادسنجي در پايان

  ).8: 1381؛ مالجو، 9: 1383كريمي، (است  شده بااليي برخوردار
هايي از مسائل اقتصـاد اسـالمي و حتـي اقتصـاد      ورود دانشجويان به عرصه ،در مقابل

كاربرد، بسيار پرهزينه بوده و احتمـال برخـورد بـا     متعارف، كه نتوان چنين الگوهايي را به
ايـن در حـالي   . دهـد  نامه را افزايش مـي  مشكالت جدي در فرآيند تدوين و دفاع از پايان

هاي اقتصـادي، در محافـل    ژوهش مسائل غيركمي در پاخير توجه به  ةاست كه طي دو ده
هـاي مهـم    نوبل اقتصاد به برخي از پـژوهش  ةعلمي افزايش يافته و در برخي موارد جايز

بـه   1998نوبـل اقتصـاد در سـال     ةجـايز  ،به عنوان نمونه ؛است گرفته اقتصاد نهادگرا تعلق
گرفـت   خطـر قحطـي تعلـق   تأكيد بر اهميت دموكراسي در كاهش  ليدلپروفسور سن، به 

زدگـي در اقتصـاد بـه حـدي اسـت كـه كـوز،         خطر رياضي و سنجي). 8: 1383كريمي، (
، اقتصاد متعارف را بـه لحـاظ   1992در سال  دنوبل اقتصا ةجايز ةاقتصاددان نهادگرا و برند

هـاي   علم اقتصاد بر سـاير رشـته   ةطرف واركردن افراطي اين علم، اصرار بر تأثير يك رياضي
نهادها در نظام اقتصادي، مورد انتقـاد   ةانساني و اجتماعي و خودداري از مطالعه دربار علوم

  .)Coas, 1994: 18( دهد شديد قرارمي
نامه عمدتاً  منجر به آن شده است كه دانشجويان در تدوين پايان ادشدهيعوامل  ةمجموع

مرتبط و مفيـدبودن   سازي رياضي و معناداري آماري باشند و كمتر به نگران روش كار، مدل
اند كه نسبت به عـدم   پذيرفته) و يا ضمني اًصريح(اساتيد نيز . محتواي تحقيقات توجه كنند

با مفاهيم اقتصاد اسالمي و يـا   ها هاي پژوهش و يا يافته ها هيفرض) و يا حتي تعارض(تطابق 
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زدگـي   اضـي ري ةاست مسئل يگفتن. ندهند ي نشاناريبسهاي اقتصاد ايران سختگيري  واقعيت
چراكه در اقتصاد اسالمي،  ،اقتصاد اسالمي اهميت بيشتري دارد ةنامه در حوز در تدوين پايان

تـر بـوده و لـذا امكـان      به دليل جديدبودن بسياري از مباحث، ابعاد نظري تحقيقـات قـوي  
فـراهم نيسـت   ) در اكثر مـوارد (ها  سازي رياضي و انجام كارهاي سنجي در رابطه با آن مدل

  ).42: 1389قي، صدي(
  
  اقتصاد اسالمي ةكمبود منابع و جديدبودن بسياري از مباحث در حوز 4,5

، بخش مروري بـر ادبيـات   )ها نامه از جمله پايان(ها  هاي مهم تمامي پژوهش يكي از قسمت
توانـد   تري در اختيار داشته باشـد، مـي   به نحوي كه هرچه نويسنده منابع قوي است،تحقيق 

از  ياقتصـاد اسـالمي، بسـيار    ةدر حـوز  ،امـا . تـري تـدوين نمايـد    مناسبتر و  تحقيق قوي
هـا وجـود    جديد هستند و لذا ادبيات كافي در رابطه بـا آن ) و يا نسبتاً يا كامالً(موضوعات 

كند به منظور درك واقعي ضـعف منـابع در    ندارد كه اين خود فرآيند پژوهش را سخت مي
هـاي كشـور در    اي از دانشـگاه  هـاي نمونـه   ابخانهاقتصاد اسالمي، كتب موجود در كت ةحوز

  .است مورد بررسي قرارگرفته 3و  2 يها جدول
  اقتصاد و بانكداري اسالمي ةهاي اقتصاد در حوز هاي دانشكده كتب فارسي موجود در كتابخانه. 2جدول 

  دانشگاه
فارسيكتبتعداد
 در كتابخانه در موجود

  اقتصاد ةحوز

 فارسيكتبتعداد
 در كتابخانه در موجود
  اسالمي اقتصاد ةحوز

 مرتبط فارسيكتب نسبت
 كل به اسالمي اقتصاد با

  )درصد( اقتصادي كتب
  1/13  185  1417  تهران دانشگاه

  2/12  191  1560  بهشتي شهيد دانشگاه

  2/9  152  1650  طباطبايي عالمه دانشگاه

  3/19  424  2189  )ع( صادق امام دانشگاه

  3/13  179  1343  مدرس تربيت دانشگاه

  5/8  95  1116  الزهرا دانشگاه

  1/11  262  2351  مفيد دانشگاه

  8/9  93  941  اقتصادي علوم ةدانشكد
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  6/12  198  1571  ها دانشگاه ميانگين

  6/12  1584  12568  ها دانشگاه كل

  .تحقيق انجام زمان در اقتصاد هاي دانشكده هاي كتابخانه تارنماي: منبع *

  اقتصاد و بانكداري اسالمي ةهاي اقتصاد در حوز هاي دانشكده انگليسي موجود در كتابخانهكتب . 3جدول 

  دانشگاه

كتبتعداد
 در موجود انگليسي
 ةحوز در كتابخانه

  اقتصاد

 انگليسيكتبتعداد
 كتابخانه در موجود

 اقتصاد ةحوز در
  اسالمي

 انگليسي كتبنسبت
 اسالمي اقتصاد با مرتبط
 اقتصادي كتب كل به

  )درصد(
  3/2  23  993  تهران دانشگاه

  3/1  22  1577  بهشتي شهيد دانشگاه
  1/1  14  1221  طباطبايي عالمه دانشگاه
  7/9  153  1687  )ع( صادق امام دانشگاه
  1/1  10  984  مدرس تربيت دانشگاه

  2/1  9  765  الزهرا دانشگاه
  1/2  62  2853  مفيد دانشگاه

  2/6  8  129  اقتصادي علوم ةدانشكد
  8/2  37  1276  ها دانشگاه ميانگين
  8/2  296  10208  ها دانشگاه كل

  .تحقيق انجام زمان در اقتصاد هاي دانشكده هاي كتابخانه تارنماي: منبع *

شود، تنها  ها درنظرگرفته توان گفت اگر آمار كل دانشگاه مي ،با توجه به اطالعات جدول
درصـد كتـب    7/7(اقتصاد اسـالمي مـرتبط هسـتند     ةدرصد كمي از كتب اقتصادي به حوز

اقتصـاد   ةفقـر منبـع در حـوز    ةدهند كه اين خود نشان) درصد كتب انگليسي 9/2فارسي و 
نامـه را   اين ضعف منبع، انجام پژوهش و به طور خاص تدوين پايـان  ،مسلماً. اسالمي است

  .سازد در اين حوزه با مشكل جدي مواجه مي
در ايـن  ) كتب، مقـاالت و غيـره  (آوري منابع  توان گفت جمع مي ،بنا بر آنچه عنوان شد
، )توسط انجمن اقتصـاد اسـالمي ايـران    مثالً(اي انجام شود  سسهؤحوزه اگر بتواند توسط م

. ن بينجامدامحقق  ةجويي در وقت و هزين تواند به صرفه كاري بسيار مناسب خواهدبود و مي
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بنـدي تحقيقـاتي كـه     آوري و دسـته  خصي براي جمعسفانه در نظام فعلي، الگوي مشأمت ،اام
در  ،در واقـع . وجودنـدارد  ،ددهنـ  مـي  اقتصاد اسـالمي انجـام   ةدانشجويان و اساتيد در حوز
د كه دانشجو و يا استادي خاص نشو ها متوجه نمي ن دانشكدهبسياري از موارد، حتّي مسئوال

بسيار تحقيقات درسي  چه .استاقتصاد اسالمي  ةمشغول تحقيق بر روي موضوعي در حوز
ولـي   ،)باشد قابل توجهي نيز مي ةهاي اولي داراي نوآوري و بعضاً( نويسند ميكه دانشجويان 

اگر  ،لذا. و در جايي هم ثبت نشده است ندها مطّلع نيست كس جز دانشجو و استاد از آن هيچ
مجبور است دوباره دهد،  ع تحقيق انجاموهمان موض رةدربا فرد ديگري بعدها بخواهد دقيقاً

در حالي كه اگر نظام پژوهشي به نحوي بـود كـه پـژوهش فـرد     . كار را از صفر شروع كند
سرعت تحقيق و بازده كار فـرد دوم بسـيار    داد، مسلماً را در اختيار فرد دوم قرارمي نخست

ضـعفي جـدي در نظـام فعلـي پـژوهش اقتصـاد اسـالمي         ايـن امـر حقيقتـاً   . بود باالتر مي
اتخاذ شود كه تحقيقات اقتصاد اسالمي در  يآيد و لذا ضروري است كه تدابير مي حساب به

  . طول هم انجام شود و نه در عرض هم
  
  پژوهشي مناسب هاي پرسشداشتن ندراختيار 5,5

هـاي گونـاگون    نامه در حـوزه  رسد تدوين پايان نظرمي هاي مهمي كه به يكي ديگر از چالش
در توضـيح بايـد   . پژوهشـي اسـت   پرسش ةه سازد، مسئلاقتصاد اسالمي را با مشكل مواج

از جمله (اي  نامه در هر حوزه ترين مرحله در تدوين پايان ين و مهمنخسترسد  نظرمي گفت به
 ةكه به ماهيت تحقيق و شيو پرسشيپژوهشي مناسب باشد؛  پرسش ة، مسئل)اقتصاد اسالمي
پژوهشي مناسـب در رابطـه بـا     سشپرداشتن ناز اين رو، دراختيار. دهد مي  انجام آن جهت

نامه را در اين حوزه بـا مشـكل    هاي مفهومي و كاربردي اقتصاد اسالمي، تدوين پايان حوزه
 از يكـي  حاضـر  حـال  در شـود  گفتـه  كـه  نباشـد  ذهن از دور شايد. نمايد جدي مواجه مي

 هـاي  پرسـش  دراختيارنداشـتن  اسـالمي،  اقتصـاد  حوزة در نامه پايان تدوين موانع ترين مهم
  . پژوهشي مناسب توسط دانشجويان و اساتيد است

  
  موجود قوانين و مقرّرات ضعف 6,5
 بـه  را دانشـجويان  كـه  اسـت  اي گونه به نامه پايان تدوين قوانين و مقرّرات حاضر، حال در

 تضعيف را آنان ةانگيز بلكه كند، نمي ترغيب اسالمي اقتصاد ةحوز در مفهومي كارهاي انجام
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 بـه  كـه  اسـاتيدي  و دانشجويان تشويق براي مناسبي انگيزشي ساختار همچنين،. كند مي نيز
 بـدين  نـدارد؛  وجـود  پردازنـد،  مي اسالمي اقتصاد ةحوز در كاربردي و مفهومي موضوعات

 يك كه زماني دانشجو معموالً كه است گونه اين حوزه اين در پژوهش فعلي ةشيو كه معني
 پـژوهش  وارد بـاال  اي انگيـزه  با شود، مي مطرح برايش اسالمي اقتصاد ةدربار خوب پرسش

 گذشت با معموالً اما كند، انتخاب  نامه پايان عنوان به را موضوع اين كند مي سعي و گردد مي
 و كـرده  پيـدا  فرسايشـي  رونـد  پـژوهش  طـرح،  به  ايده تبديل سختي شدن آشكار و زمان

 بـه  يـا  و مانـده  باقي نتيجه بدون كار نهايتاً و دهد مي  ازدست را خود ةانگيز آرام آرام دانشجو
 بـه  مقـرّرات  و قـوانين  تقويـت  رسد نظرمي به رو، اين از. شود مي بندي جمع ناقص صورت
 هـاي  حـوزه  در كاربردي و مفهومي هاي نامه پايان تدوين جهت در را دانشجويان كه نحوي
  .است مهم بسيار و ضروري امري كند، ترغيب اسالمي اقتصاد مختلف

 

  ضعيف مالي هاي حمايت 7,5
 در شـده  تدوين هاي نامه پايان از مالي حمايت موضوع در مختلف هاي دانشگاه ةتجرب بررسي
 هـاي  حمايـت  ها نامه پايان دسته اين از معموالً كه دهد مي نشان خوبي به اسالمي اقتصاد ةحوز
 اسـالمي  اقتصـاد  بـا  مـرتبط  هـاي  نامه پايان براي كه هم مواردي در و شود؛ نمي مناسبي مالي

 بـين  و نپذيرفتـه  صـورت  درسـتي  بنـدي  رتبـه  شـود،  مـي  درنظرگرفتـه  مـالي  تـأمين  اولويت
 بـه  موضـوع  كه همين ديگر، عبارت به. رنديگ يدرنظرنم تفاوتي ضعيف و قوي هاي نامه پايان

 مشخصي ارزيابي آن كيفيت با رابطه در و كرده كفايت باشد، مرتبط اسالمي اقتصاد به نحوي
 تفاوت مختلف هاي نامه پايان ميان باشد الزم رسد نظرمي به كه است حالي در اين. وجودندارد

 نظام در اين، بر عالوه. داد تخصيص بيشتري ةبودج هستند، تر قوي كه مواردي به و شد ليقا
 صـورت  هـايي  حمايـت  اسـالمي  اقتصـاد  ةحـوز  در شـده  انجام هاي پژوهش از گرچه فعلي

 انجـام  هـا  آن ةدربـار  نيـز  كـافي  رسـاني  اطـالع  و نبوده هدفدار ها حمايت اين چون رد،يگ يم
  .دهند نمي نشان ارييبس ةعالق ها حمايت اين به دانشجويان معموالً شود، نمي

  
  سياستي هاي توصيه و گيري نتيجه. 6

 آن در كه است هايي پژوهش و تحقيقات ميزان دانش، از اي رشته هر ةتوسع هاي راه از يكي
 ةتوسـع  بـه  توان نمي لذا و نبوده مستثنا قاعده اين از نيز اسالمي اقتصاد. شود مي انجام حوزه
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 حـوزه  ايـن  در كـه  هـايي  نامه پايان خاص طور به و ها پژوهش به اما داشت، اميد رشته اين
 تدوين موجود وضع شناسايي ضمن تا كرد تالش تحقيق اين. بود توجه بي شود، مي تدوين
 در شـده  تـدوين  هـاي  نامه پايان اي نمونه بررسي طريق از( اسالمي اقتصاد ةحوز در نامه پايان

 ايـن  هاي يافته. قراردهد ارزيابي مورد نيز را زمينه اين در موجود موانع ،)كشور هاي دانشگاه
 اسـالمي  اقتصـاد  ةحـوز  در پـژوهش  ةزمينـ  در كـه  مشـكالتي  دليل به دهد مي نشان تحقيق

 ةحـوز  در كشـور  هـاي  دانشگاه در شده دفاع هاي نامه پايان از توجهي قابل بخش وجوددارد،
 براي را موضوعات همان حالت بهترين در و پرداخته متعارف اقتصاد موضوعات به اقتصاد،
 و مفهومي هاي حوزه به مستقيماً آن در كه مواردي رو، اين از. اند كرده كاربردي ايران اقتصاد

 . است محدود بسيار باشد، شده توجه اسالمي اقتصاد كاربردي
 تحقيـق،  ايـن  در شـده  انجـام  شناسي آسيب همچنين و موجود وضع بررسي به توجه با

ي  تقويـت  و شـرايط  بهبـود  بـراي  نيـز  ييپيشـنهادها  تـوان  مـي  رسد نظرمي به كيفـي  و كمـ 
 اين از برخي به ذيل در. داد ارائه شوند، مي تدوين اسالمي اقتصاد ةحوز در كه هايي نامه پايان
 : ميپرداز يم موارد
 اسـالمي،  اقتصـاد  كـاربردي  و مفهـومي  هـاي  حـوزه  در پـژوهش  اهميت به توجه با. 1

 ايـن . شـود  اجـرا  هـا  نامه پايان مالي  تأمين در مناسبي بندي رتبه نظام باشد الزم رسد نظرمي به
 حمايـت  تـر  قوي هاي پژوهش از ها، نامه پايان بندي رتبه ضمن كه باشد صورتي به بايد نظام

 . آورد عمل به بيشتري
 تكراري هاي پژوهش انجام از كه كنند اتخاذ تدابيري اقتصاد هاي دانشكده است الزم. 2

 هـم  طـول  در تحقيقات كه نحوي به شود؛ جلوگيري اسالمي اقتصاد ةحوز در اهميت كم و
 . هم عرض در نه و كنند حركت

 بـه  اي فزاينده نحو به) اسالمي اقتصاد مباحث به رسد چه تا( اقتصادي مسائل امروزه. 3
 از برخي در رياضي الگوسازي دشواري به توجه با و اند شده مبدل اي رشته ميان موضوعاتي

 نقـش  اقتصادسـنجي  و رياضـي  الگوهـاي  از استفاده چنانچه اي، رشته ميان اقتصادي مسائل
 پرسشـنامه،  تكميـل  تـاريخي،  تحليل و دهد اختصاص خود به ها نامه پايان در اي كننده تعيين

 اجتمـاعي،  و اقتصادي هاي سياست و ها برنامه نقد و تحليل و تجزيه نظرخواهي، و مصاحبه
 تلقـي  اهميـت  كـم  شـده  صنعتي تازه كشورهاي و صنعتي كشورهاي با ايران عملكرد ةمقايس
 رو، اين از. داشت نخواهند گرايشي ها پژوهش از دسته اين انجام به دانشجويان ناگزير شود،

 در چندصدايي و تنوع ايجاد به كه گردد اصالح نحوي به فرآيندها باشد الزم رسد نظرمي به
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 كارهـاي  بـود  اميـدوار  تـوان  مـي  كـه  اسـت  طريـق  اين از فقط. بينجامد ها نامه پايان عناوين
  . شود انجام اسالمي اقتصاد ةحوز در مناسبي تحقيقاتي

 بـر  عـالوه  سـاله  همـه  كه درنظربگيرند را سازوكاري اقتصاد هاي دانشكده است الزم. 4
 اسـالمي  اقتصـاد  ةحـوز  در جديـد  هاي نامه پايان مشاور، و راهنما اساتيد ممتاز، دانشجويان

 هـاي  نامـه  پايـان  مشـاور  و راهنما اساتيد از ترتيب، همين به و قرارگيرند ويژه تشويق مورد
  .شود خواسته توضيح هايي نامه پايان چنين پذيرش علل ةدربار ضعيف و تكراري

 اقتصـاد  پـژوهش  و آمـوزش « سـمينارهاي  هماننـد  تخصصي، هاي نشست برگزاري. 5
 در اسالمي اقتصاد پژوهش و آموزش در مثبت تحوالت آغاز براي مغتنمي فرصت »اسالمي
 سـوي  از سمينارها، اين در شده ارائه پيشنهادهاي كه كرد اتخاذ ترتيبي بايد ولي،. است ايران

 ســاير و فنّــاوري و تحقيقــات علــوم، وزارت در پژوهشــي و آموزشــي مســئول نهادهــاي
 موجـود  مشـكالت  رفع يبرا الزم تصميمات و قرارگرفته برّرسي مورد مربوط هاي دستگاه
  .شود اتخاذ
 اقتصـاد  بـا  مـرتبط  موضـوعات  در اسـاتيد  علمي ضعف و ناآشنايي اينكه به توجه با. 6

 و مفهـومي  مباحـث  در دانشـجويي  سـؤاالت  و ها ايده ةتوسع در منفي بسيار تأثير اسالمي،
 بـا  حـوزه  ايـن  در را نامـه  پايـان  تدوين خود اين و داشته همراه به اسالمي اقتصاد كاربردي
 مختلـف  موضـوعات  در افزايـي  دانـش  هـاي  دوره شـود  مي پيشنهاد سازد، مي مواجه مشكل
 التحصـيل  فـارغ  آموزشـي  نظام همين از چون كه( اقتصاد ةرشت اساتيد براي اسالمي اقتصاد
 .گردد برگزار) هستند ناآشنا اسالمي مباحث از بسياري با اند، شده

 بنـدي  دسـته  و آوري جمـع  خطير ةوظيف ايران اسالمي اقتصاد انجمن شود مي پيشنهاد. 7
 دانشجويي تحقيقات و شده تدوين هاي نامه پايان ها، همايش مقاالت نشريات، مقاالت كتب،
 بـراي  غنـي  پايگـاهي  ايجاد به كار اين. بگيرد برعهده را اسالمي اقتصاد ةحوز در نشده چاپ

 . هستند اسالمي اقتصاد ةحوز در پژوهش به مند عالقه كه منجرخواهدشد دانشجوياني
 در فعـال  مؤسسـات  سـاير  همچنـين  و ايران اسالمي اقتصاد انجمن شود مي پيشنهاد. 8
 كتب و مقاالت نقد« عنوان با هايي نشست برگزاري به موظف را خود اسالمي، اقتصاد ةحوز

 منجـر  هـا  ديدگاه شدن شفاف به هايي نشست چنين برگزاري مسلماً،. بدانند »اسالمي اقتصاد
 بـه  توانـد  مـي  و كرده فراهم را اسالمي اقتصاد علم توليد وار زنجيره حركت هاي زمينه شده،
 توانند مي خود كه سؤاالتي گردد؛ منجر دانشجويان ذهن در مناسب تحقيقاتي سؤاالت ايجاد
 .باشند نامه پايان تدوين براي مبنايي
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 آموزشـي  كتـب  تدوين و مطالعه گروه« عنوان تحت اي مجموعه كه شود مي پيشنهاد. 9
 موظـف  گـروه  ايـن . شـود  تشـكيل  ايـران  اسـالمي  اقتصاد انجمن نظر زير »اسالمي اقتصاد

 كـه  را مطـالبي  هـا،  آن بندي دسته و اسالمي اقتصاد هاي پژوهش ةمطالع ضمن تا خواهدبود
 .كند استخراج يابد، بازتاب درسي كتب در كه دارد را آن علمي ارزش
) دارد ديرينه قدمتي كه( ايران در اقتصاد آموزش در گرايي ترجمه چالش به توجه با. 10

 كلي و جامع اصالح وجوددارد، اسالمي اقتصاد پژوهش و آموزش در كه هايي ضعف و
 فرآيندي است الزم بلكه ست،ين مطلوب و ممكن مدت كوتاه در اقتصاد ةرشت دروس
 اي فرابرنامه و اي برنامه هاي ريزي برنامه با تا اتخاذگردد زمينه اين در دار مدت و تدريجي

 مشخص طور به. گردد ايجاد بلندمدت در اهداف به دستيابي امكان مدت، ميان و كوتاه براي
 دروس از برخي ايران، در اقتصاد ةرشت موجود درسي ةبرنام در كه گردد مي پيشنهاد
 و 1 اسالمي اقتصاد دروس قالب در مثالً( بپردازند اسالمي اقتصاد مباني بررسي به جداگانه

 اين نقد اقتصاد، ةرشت دروس هاي سرفصل از برخي آموزش كنار در اين، بر عالوه و) 2
 بيان كنار در كالن، اقتصاد درس در مثالً، شود؛ گنجانده نيز اسالمي ديدگاه از مباحث
 بيان از و گردد نقد فقط و بيان نظريات اين فرضيات و مباني متعارف، مصرف نظريات
 نقدها اين تقويت ضمن است الزم مدت ميان در البته،. شود خودداري جديد اسالمي ديدگاه

 و توليد متعارف نظريات كنار در نيز اسالمي نظريات تا شود تالش كيفي، و كمي لحاظ به
 و مطالب حجم بلندمدت، در كه بود اميدوار توان مي فرآيند اين با. شود وارد آموزش در

. گردد كاسته متعارف نظريات و مطالب حجم و افزوده دروس آموزش در اسالمي نظريات
 سؤاالت طرح و دانشجويان ذهن تحريك ةزمين آموزشي، نظام چنين وجود مسلماً،

  .نمايد مي فراهم پيش از بيش را مناسب پژوهشي
 
  نوشت پي

 ةپژوهشكد كه است تخصصي هاي نشست محصول معموالً نيز تحقيقات معدود اين است يگفتن. 1
 .است كرده برگزار مختلف هاي سال در مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد

 روي بـر  موجـود  اطالعـات  صـرفاً  جدول، اين ةتهي يبرا استفاده مورد منبع كه است ذكر انيشا. 2
 .است بوده تحقيق اين انجام زمان در اقتصاد هاي دانشكده تارنماي

هاي مقطع كارشناسي ارشد و هم مقطع دكتري مـورد ارزيـابي قـرار     نامه اين بررسي هم پايان در. 3
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هـايي   نامـه  همچنين الزم به ذكر است كه اعداد موجود در ستون آخر، هم شامل پايـان . اند گرفته
 شود كـه ارتبـاط   هايي مي نامه شود كه هيچ ارتباطي به اقتصاد اسالمي ندارند و هم شامل پايان مي

  .محدودي به اقتصاد اسالمي دارند
 اقتصـادي  وضـعيت  بررسـي « چـون  عنـاويني  بـا  هـايي  نامـه  پايان بررسي، اين در كه شود توجه. 4

 هـاي  سيستم« ،»تاريخي ـ فقهي بررسي: خمس«  ،»احتكار فقهي مباني« ،»اسالم صدر در مسلمانان
 اقتصاد در حكومت نقش« ،»اسالمي اقتصاد نظام در بازار ساختار« ،»فقهي ـ تطبيقي تحليلي: پولي

 از تحليلـي « ،»اسـالم  در تجـارت  از حاصـل  مالكيت« ،»اقتصادي ريزي برنامه بر تكيه با: اسالمي
 ،»اسـالمي  اقتصـاد  نظـام  در عمـومي  ةماليـ  بررسـي « ،»اسالمي اقتصاد در ربا و وري بهره مفاهيم

 ،»اسـالمي  اقتصـاد  نظـام  در اقتصـادي  ةتوسـع  و رشد الگوهاي مفاهيم و مباني پيرامون تحليلي«
 و داري سرمايه اقتصاد نظام در دولت درآمدهاي تأمين هاي روش و مباني اصول، تطبيقي بررسي«

 اسالمي اقتصاد كاربردي و مفهومي هاي حوزه در نحوي به كه هايي نامه پايان تمامي كالً و» اسالم
 در نامـه  پايـان  قرارداشـتن  سـنجش  براي كه شاخصي واقع، در. اند شده شمارش گرفتند، قرارمي
 در موجـود  ادبيات يا و ديني متون و منابع از استفاده ميزان شد، كارگرفته به اسالمي اقتصاد ةحوز
  . بود اسالمي بانكداري و اقتصاد ةحوز
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